
Voorzitter, 

Velen hier weten het al: ik ben al jarenlang bestuurslid van Stichting Sinterklaas 
Schijndel. En al jarenlang medeverantwoordelijk voor het feit dat daar zwarte 
pieten aan meedoen. Ik ken en begrijp de kritiek op het fenomeen zwarte piet. Als 
bestuurslid heb ik intensief contact met de vele vrijwilligers van ons comité. Ik kan 
u vertellen dat velen van hen keer op keer met klem en met groeiende emotie laten 
weten dat ze geen racistische motieven hebben. 

Ik vertel u dit omdat ik dankzij deze ervaring weet dat het weinig moeite kost om 
discriminatie en racisme af te wijzen, maar dat de praktijk weerbarstig is. Wie 
oprecht vindt geen racist te zijn, wil het gesprek met iedereen over alles aangaan, 
maar kom bij die mensen niet aan met grote, pijnlijke verwijten. En kom met 
slachtoffers van racisme niet aan met het vasthouden aan die traditie. 

Het is misschien typisch Nederlands. We zijn graag, al dan niet oprecht, politiek 
correct en daardoor wordt het soms moeilijk om bij discussies tot het gaatje te 
gaan. 

In sommige andere landen gaat dat anders. Eén van onze raadscommissieleden 
heeft Surinaams bloed en vertelde ons onlangs hoe in het Kamerdebat in 
Paramaribo, een Hindoestaans Kamerlid, een Creoolse collega uitschold voor aap. 
Stuitend, voorzitter, maar – zoals Michael zei – je weet tenminste waar je aan toe 
bent. 

We hebben dus nog een lange weg te gaan. Zeker waar het gaat om het bestrijden 
van bijna onzichtbaar en zelfs onbewuste discriminatie. Des te meer reden om de 
landelijke discussie aan te grijpen en lokaal te intensiveren. Hart heeft in 2016 al de 
vijf van Hart vastgesteld, die samen het fundament van deze partij vormen. Een 
ervan luidt ‘Iedereen doet mee’.  

En dus is het spijtig dat we destijds bij de discussie over inclusie de thema’s racisme 
en discriminatie vergaten. En goed dat Hier het initiatief nam voor deze motie. 
Mogelijk dat een enkeling zich cynisch afvraagt of het wel gaat helpen.  

Tegen die mensen zeggen we: het heeft nu al geholpen, want hebben het er nu over.  

We stemmen graag in met deze motie. 

 


